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 ي، اسالميتكمله ي نكات مربوط به ناخودآگاهي از ديد قرآن

 
 الف: تأكيد اسالم بر ناخودآگاه نسبي و نيمه هشيار 

 

 نيا كرد ديتأكبه آن اشاره و  شود يم يكاو روان دگاهيدبا  ياسالم يقرآنه نگا ي سهيمقادر  كه يمهممطلب 

در  كه يريتقربر ناخودآگاه مطلق با آن  مكتب نيادر  كه يديتأكآن  يجابه  يقرآنو  ياسالمدر نگاه  كهاست 

شده است و از چند زاويه بر  اريهش مهينو  ينسبحالت ناخودآگاه  كيبر  يديتأكهست انجام بشود  مكتب

دارد و قابلِ بازگشت است، و اگر هم قابل  اريهش مهينحالت  كه يپنهانپنهان اما نه پنهان مطلق،  ي هيال

شده  يمخفو  يمنطوو  مكنونمر ا كيبشر مبدل به  ارياختبا  كهبوده است  يخودآگاه كي ستينبازگشت 

 است. 

 مهينبشر حالت  ارياختبا  كه ينسبپنهان  ي هيالآن  كهدر قرآن وجود دارد  كه ييزهايچاسالم و  ميتعالدر 

 دايپ اريهش مهينآن حالت  كه نيادارد و اسالم بر توجه به  تياهماسالم  ي شهياندآن در  كند يم دايپ اريهش

 دارد.  تيعنا نكند

، گردد يبرمامر  نياداشت همه به  ها نيا النفس و امثال، معرفةتذكر، انينسغفلت،  ميمفاه يرواسالم  كه يتيعنا

شده  ديتأكبه طور خاص و گسترده در قرآن  ميمفاه نيادر قرآن آمده است در  كه يميمفاه يروهمچنين 

 است.

» صمي«مثل  اتيآاز  يموارد اياز قرآن آمده  يموارددر  كه »يعم بكممن « مييبگو كه نيبنابرا .»هامن دس

، اند گفتهگونه  نيهم ريتفاساز  يبرخ كهاست  دهيپوشانآن را  يرواست و  كرده يمخفآن را  يعني ».هادسي

است مبدل به ناخودآگاه  ممكن كهدر ذات و نهاد انسان هست  ييها يآگاه كي كهدارد  نياهمه اشاره به  ها نيا

طرف وجود داشته، با سوء  نيااز  كه يناخودآگاه بلكه، يديفروبشود، ناخودآگاه نه به مفهوم  اريهش مهينو 

در منطق اسالم وجود  نياتبدل به خودآگاه هم دارد،  امكان اناياحعمل انسان مبدل به ناخودآگاه شده است و 

 تكرارباز هم  ميكرداشاره  ها آنبه  كهدارد  يژگيوچند تا  اريهش مهين نيا يمنتهدارد و قرآن به آن اشاره دارد، 

 .ميكن يم
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 حالت نيمه هشيار و ناخودآگاه به معني اسالمي، قرآني يها يژگيو

 خودآگاه است. مهين و اريهش مهيامرنـ در بادئ 1

 است.  ينسبو ناخودآگاه  اريهش مهين نياـ 2

 نيا، شود يموجود داشته است مبدل به حالت ناخودآگاه  نكهيابعد از  يعنياست  يثانوناخودآگاه،  نياـ 3

 به خودآگاه است.  ليتبدالقاعده هم قابل  يعلدارد و  ريتأثانسان در او  اريواختاراده  يشكلبه  يناخودآگاه

 نيااز  يمسائلبه عنوان فطرت و  كه يالهو  قيعمو  يمعنو يها يآگاه نيا كهاست  نيا هينظر نيا مكملـ 4

 نيا شود يمانسان و با سوء رفتار انسان مبدل به ناخوآگاه  ارياختبا اراده و  كههمان طور  شود يمگفته  ليقب

الفعل در وجود  يال بيالقربالقوة  ايبه صورت بالقوه  نهايا كههم دارد  ينيشيپحالت  كي دقصه بو ينيپسحالت 

 . كند يمن است و اسالم دعوت به كاوش و به فعليت رساندن آ يمنطوانسان 

وجود دارد با  در درون آدم ييها يآگاه كيب نظر اسالم اين است كه با ضميمه اين دو مطل نيبنابرا

 كيبا سوء رفتار مبدل به  شود يمرا هم  ها يخودآگاه نيهمو  كردبه خودآگاهش مبدل  توان يم ييها تيفعال

 . كرد يمخفو  كردناخودآگاه 

 خالصه مطلب:
، خود يخودشناسبشود،  تيفعلمبدل به  ها قوه. هم براي اين كه كند يماسالم دعوت به خود اكتشافي كرده و 

 تيفعلبه  كه نيا يبرادر وجود انسان است  يمعرفتاز نظر  كه ييها هيسرمادرون و  يايدن نيا كشف، ياكتشاف

دائما  ددار كه يدرجات با دبه حالت غفلت، ناخودآگاه برگرد كهاست  نيامبدل بشود و چون دائم در معرض 

، كند يمعوت به بازگشت به آنجا و اگر قرار گرفت د ردينگقرار  انينسدر آن دامِ غفلت و  كه دهد يمتوجه 

خودآگاه و ناخودآگاه  نيابود به  يكاودر نگاه روان كه يكذائ ي نهينهادبر ناخودآگاه ثابت  هيتك يجابه  يعني

 دارد. ديتأكاست  ها انسان كنترلو  ارياختدر  كه ينسب

 ب: فهم وارونه و دگرگونه
اسالم  كهفهم وارونه و دگرگونه است  ثشده است آن بح ديتأك ياسالم ي شهياندو  تفكردر  كه يگريدمطلب 

چنان در  يواقعو  لياص يها يآگاهآن  كهاست  نيادارد و مشخصا مقصود ما از فهم وارونه  ديتأكهم  نيا يرو

 .رديگ يمو وارونه قرار  يبدل يها يآگاه كيآن  يجاو به  رود يممحاقّ 
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آن قدر مغفول  اي رديگ يممغفول قرار  ها يآگاه نيا اي رسند ينم تيفعلبه  كهبود  ييآگاها كيبحث از  نجاياتا 

 كههم هست  ها نيادرجه باالتر از  كيدارد، اما  كه يمراتببا  شود يم »يعم بكمصم «حالت  كه رديگ يمقرار 

بشر وجود دارد و اسالم بر  يمعرفتهم در دستگاه  نيا نديب يمرا وارونه  قتيحقو  شود يماصال خالف متوجه 

 مطلب اشاره دارد: نيابه  ريز اتيآدارد و  ديتأكآن هم 

 »صنعا حسنونيأنّهم  حسبوني«ـ 1
 كهاست  نيبنابرا نياالبته  نديب يمهست را وارونه  كهو آنچه  نديب يمواقع  ستينواقع  كهرا  يزيچ هيآ نيا

را در  حسبي تاس ممكن، ميريبگ كاملشناخت  يمعنابه  نجايارا در  حسبيـ »صنعا حسنونيأنهم  حسبوني«

 يموارددر  و قطع دارد و نانياطمو  نيقي يمعنابه  كاربرددر قرآن هم  حسبي ن؛ چورنديبگ تر نييپادرجات 

به  كاربرد كيظنّ و گمان است، اما  شياصل يمعنا كهظنّ و گمان آمده است  يمعنابه  استفاده شده است و هم

با بحث ما  ميريبگرا  »اصنع حسنونيانهم  حسبوني« يمعنااز دو  كدامهر  نجاياهم دارد و  نانياطم يمعنا

به  كه نيا ايبا واقع انطباق ندارد  كه يقطعو  نانياطم يولو قطع باشد  نانياطم يمعناچه به  شود يممرتبط 

 كه دهد يمنشان  هيآ نيااست و  تر يقوطش اول به بحث ما ارتبا يمعناظن و گمان باشد هرچند در  يمعنا

 ستين نجايااصال  يواقع يها يآگاهآن  يعني ستين نيا كه فهمد يم ينحودر محاقّ رفته است و به  يآگاه كي

 كيدر دستگاه فاهمه او خودش در واقع انجام داده است و در  كهاست  يتصرف نيا كه فهمد يمو خالف آن را 

 قرار گرفته است.  يفهموارونه 

  »أنفسهم ظلماً و علواً قنتهاياستجحدوا بها و «ـ 2
 .ستينربط  يب يليخهم  گريد ريتفاسمرتبط است و بنابر  يليخ ريتفس كيسوره نمل هم بنابر  14 ي هيآ

 »أنفسهم ظلماً و علواً قنتهاياستجحدوا بها و « هيآاحتماالت موجود در 

 يفعلو  يقولـ جحد 1
، فعل قانياستباشد و  يرفتارجحد، فعل  يعنياست  يقلبامر » قنتهاياست«است،  يلفظو  يزبانجحدِ  »جحدوا« 

 است. يقلب



5 

 كه يزيچاست  نيا 14 /النمل »علُواً و ظُلْماً أَنْفُسهم استَيقَنَتْها و بِها جحدوا و«است: مراد از  شكل نيبد انيب

اما نحوه برخورد او در گفتار و رفتار،  فهمد يم كند يم تيهدافطرتش او را به آن سمت  دارد نانياطمو  نيقي

 .يقلب، نه شود يم يعملو  يقولجحد  نجاياجحد در  كهاست  منكرانهبرخورد 

 ياعتقادـ جحد 2
 عقد  كه داند يمرا  ييزهايچ يگاه، آدم شود ينمملتزم  نيا، قلبا به ستين يقول و يفعل اي يعملو  يزبانجحد

 نيانظر  كياست بنابر حداقل  يارياختامر هم امر  نيا كه كند ينم جاديادر خودش  يقلبالتزام  كند ينمقلب 

صورت احتمال  نيادر  هيآاز معرفت است و  ريغاست  يقلبامر  يدلدادگالتزام و  نياعقد قلب،  نيا كهاست 

است در  يدلدادگ، عدم يقلباست عدم التزام  ياعتقاد قتيحق، جحد در مقابل جحد در جحدوا كهدوم است 

 جاديانسبت به آن  يقلبو التزام  يقلب يدلدادگ يولآن طور هست  داند يم، به آن مسأله هم دارد نيقي كه يحال

 .بكند دايپ يقلب يدلدادگبه آن التزامِ  داند يم كهرا  يآن دهد ينمدل راه  يعني، كند ينم

 يمعرفتـ جحد 3
 مكنونو  يقلب نيقي كي كه نياضمن  يعنيدرجات معرفت است  انگريب فهيشر هيوآاست  يمعرفتجحد، جحد 

آن معرفت در محاق رفته است و آن  يعني كند يم يمعرفت انكار يگريد ي درجه كيدارد اما در  يمنطوو 

 يولاست  كرده كسببعدا  يحت ايدر ذات او هست  كه ييزهايچفطرت و  ليقباز  يمسائلاو و  يفطر يآگاه

 كيآن معرفت  يجااست و به  كرده دايپخودآگاه  ايخودآگاه  مهينمحاق رفته است حالت  كياآلن در 

 خالف آن نشسته است. يآگاه

 كه كند يم فكرواقعاً اآلن  يعني شود يم »صنعا حسنونيأنهم  حسبونيم ه« هيآ رينظ هيآ نيابنابراحتمال سوم 

» رهيمعاذ يألقو و ل رةيبصنفسه  يعلان االنسان «همان وقت اگر به عمقش برگردد  كه يحالصنعا، در  حسني

 .ستينوجود دارد گرچه بالفعل  نجايا يا بالقوه رتيبص كي

 سه احتمال: ي خالصه
 .كند ينم يجاردر زبان آن را  كند ينمدارد اما عمل  نيقياست،  يعاد نيقيهم  نيقي كه، يفعلو  يقولـ جحد 1



6 

 يزيچاست  ممكناز هم هستند  كيتفكهم قابل  نيااست و  يمعرفتامر  كه نيقياست مقابل  ياعتقادـ جحد 2

 نداشته باشد. يقلب، اما التزام داشته باشد يقوهم  يليخمعرفت بالفعل و  ،را معرفت داشته باشد

 و أظهراست. يأقواست. احتمال دوم  يقلببود، احتمال دوم التزام  يقولاحتمال اول، التزام 

قابل جمع است  قانياستبا آن  كهاست  يمعرفتمعرفت هستند و جحد  ي مقوله، در و اقع از قانياستـ جحد و 3

 .كند يمخالف آن را عمل  كهاه است ناخودآگ ايخودآگاه  مهين نيقي كي قتيحقدر  نيقيو  قانياستآن  يمنته

در قلب اثباتش  كهاست  يزيچآن  ينف نيا .باشد يم »القلب اثباتُه يفما  ينف« يمعنابه در لغت، » جحد«

 است. ياقواحتمال دوم  نيا؛ رود ينمبارش  ريز يولرد، معرفت دارد وجود دا يعنياست 

 »قدخاب من دسئها«ـ 3
 يمعن كيدر واقع پوشاندن فطرت باشد و » هيتدس« كه نيبنابرابحث است  نيامرتبط با  اتيآاز  فهيشر هيآ نيا

در  كهاست  كرده دايپناخودآگاه  اي اريهش مهينآگاه و  مهيننهان رفته است و حالت  هيال كيدر  كهاست  نيا

 مرتبط است. يقبلاست و با بحث  هيآ

 »االرض قالوا انّما نحن مصلحون يفلهم التفسدوا  ليقاذا  و«ـ 4

 :فهيشر هيآ يمعنااحتماالت در مورد 

 ارهايمعدر حالت متفاوت بودن  يمعنـ 1
افساد  ديگو يم امبريپ دينكنافساد  ديگو يمخدا  دينكنافساد  نديگو يم ها آنبه  نيمؤمن مييگو يماست  وقت كي 

 زيچتوجه به همه  يعني، ارهايمع كهاست  نيا، به خاطر »ميمصلحما « نيا .ميمصلحما  نديگو يم ها آن؛ دينكن

 .مو مصلح هست ستمينمن مفسد  ديگو يم اريمع نياو متفاوت است و با  دارد يگريد اريمع يولدارد 

 يفهم كجدر حالت  يمعنـ 2
اشتباه  اريمعاست و  دهيفهم كجرا  اريمع، احتمال نياطبق  كهاست  حيصحو  تر قيدقجامع و  يمعنادوم  يمعنا

در فهم  يوارونگ ميبرودر فهم است و اگر به عمق مطلب  يوارونگ يعني  گذاشته است، يقيحق اريمع يجارا 

فساد و صالح  نجايا يول نديگز يبرمرا  اريمع كي يكساست و هر  اريمعدو سه  ها نيا مييگو يم يوقتاست 
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، تيواقعآن  يجادر فهم دارد و به  يوارونگو  فهمد يماز آن  ريغ يزيچاست او  قتيحق كي كهرا  يواقع

 .فهمد يمخالف واقع را 

 بر اساس ظاهر يمعنـ 3
 يمنته ستينطور  نيا؛ االن هم در حالت بالفعل ستينگونه  نياسوم بر اساس ظاهر است و اال در باطن  يمعنا

 من مصلح هستم. ديگو يمو  كند ينمدر مقام محاجه و لجاجت قبول 

 .بحث ما خارج استاحتمال دوم از 

صورت  نيادر  ستين ديبع كه ميريبگرا  يقبلما اگر احتمال ا ،از بحث ما خارج است مييبگواگر احتمال دوم را 

 .فهمد يمو خالف  فهمد يمرا وارونه  ها مالك يعنيبه بحث ما مرتبط است 

است و در  اتيآ نيابرهمه  حاكم كه ستيا هيآ كي »رهيمعاذ يألقو لو  رةيبصنفسه  يعلن االنسان ا« ي هيآآن 

مبدل به خودآگاه بشود،  تواند يم كهدارند  يناخودآگاه اي اريهش مهينحالت  كي ها نياموارد  نيا ي همه

 امكاناصال  كهبرسد  يكسان يمدارج كياست در  ممكن كه »قلوبهم يعلطبع اهللا « كهدرجه است  كيهرچند 

 نيانادر است و  يليخمورد  نيا، البته ستينو قابل برگشت  شوند يمناخودآگاه مطلق  ها نياو  ستينبرگشت 

 .رديبگ ديشاآن را هم  »رهيمعاذ يألقو لو « هيآ

 مطالب:  ي جهينت
داشت آنچه  يمقوماتعناصر و  كه ياسالمناخودآگاه  هينظر، نه آن ناخودآگاه، در ياسالمناخودآگاه  هينظردر 

، فهمد ينماول  كه يا درجه، در شود يم دايپ ندر انسا يناخودآگاهحالت  كي كهاست  نيا ميگفت حال بهتا  كه

است  ممكن، و در هر دو حال كند يم دايپفهم وارونه و مخالفش  كه شود يم دايپ نجايادر  يباالتر ي درجه كي

در منطق اسالم  يناخودآگاه ينوعفروض  نيا ي همهبشود  دايپحالت طبع در او  كهبرسد  ييجا كيبه  يكس

 يآگاهبه آن  شود يم و »رهيمعاذ يألقو لو  رةيبصنفسه  يعلإن االنسان « كهوجود دارد  يزيچ كي يعنياست 

قابل تبدل به  كه ميبشو نجايادر  ياشده است و اگر قائل به وجود درجه  يمنطوو  مكنونو اآلن  كرد دايپ

 شده است. دايپ يحالت نياشخص  ارياختاست، از سوء  ارياالختآن هم من سوء  ستين يخودآگاه

 »رهيمعاذ يألقو لو  رةيبصنفسه  يعلن االنسان ا« و »طبع اهللا« ظهور نيب ديتردج: 
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طرف  كيو از  ستينقابل برگشت  گريد كهباشد  دهيرس ييجابه  كهداشته باشد  نيدراظهور  »طبع اهللا« ديشا

 مييبگو ديبا اي، ستندينبه ظاهر قابل جمع  هيآدو  نيا ؛»رهيمعاذ يألقو لو  رةيبصنفسه  يعلن االنسان ا« هيآهم 

به آن  بكندخرده تأمل  كي كه يمنطوو  مكنون رتيبصنوع  كيرفته باشد باز  شيپهرچقدر هم  »بعط«آن 

را  »طبع اهللا«ظهور  كه نيا اي ميبكن دايپهور تصرف در آن ظ »رهيمعاذ يألقلو «، هست و با ظهور رسد يم

است  نيبر دائ نيبنابرا شود ينممورد  نياخورده است و شامل  صيتخصمثال  ينوع نيا مييبگوو  ميريبگ يأقو

 ميريبگرا  »رهيمعاذ يالقو لو  رهيبصنفسه  يعلان االنسان «، اطالق و آخرش ديشد ي درجه نيااطالقِ در  كه

او  يبراباز هم قابل فهم  يولطبع شده است  كهدرست است  مييبگوو  ميبكندر ظهوش  يتصرفو در طبع اهللا 

 كهاست  ممكنو  رسد يمبه آن  بكندتأمل  يكم كيو اگر او وجود دارد  يبرا يمخففهم  كي يعنياست 

 رتيبصدر آنجا  قتيحقدر  كه ديگو يمرا  يدرجات كيقلوبهم  يعلاهللا ختم  ايطبع و ...،  اتيآ نيا مييبگو

 .ستين يرتيبص گريد بلكه ،باشد يرتيبص ره،يمعاذ يألقلو  كه ستينجور  نيا، ستين

 إن« ،»رهيمعاذ يألق ولو« شد انيب كه است يهمان مراتب غالب يول دارد وجود هيآ دو نيا جمع رد يديترد

 با و مالحظه كي با كه است ياريهش مهين ناخودآگاه، نوع كي ،»رهيمعاذ يألق لو و رةيبص نفسه يعل االنسان

 .دگرد يبرم مداقه و كنكاش كي
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